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Teşkilâtı esasiye kanununun bazı maddelerini muaddil kanun 

( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 14 nisan 1928 - Sayı: 863 ) 

No. 
1222 

BlRÎNCl MADDE — Teşkilâtı esasiye kanununun 2 inci, 16 mcı, 26 ıncı ve 
38 inci maddeleri yerine aşağıdaki yazılı maddeler ikame edilmiştir: 

ÎKlNCl MADDE — Türkiye Devletinin resmî dili türkçedir, makara Ankara 
şehridir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Mebuslar meclise iltihak ettiklerinde şu şekilde tahlif 
olunurlar: 

«Vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kaydüşart haki
miyetine mutayir bir gaye takip etmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sada-
kattan ayrılmıyacağıma namusum üzerine söz veririm. » 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisi kavaninin vaz'ı, tadili, tefsiri, 
fesih ve ilgası, devletlerle mukavele, muahede ve sulh akti, harp ilânı, muva-
zenci umumiyei maliye ve devletin umum hesabı kat'î kanunlarının tetkik ve tasdi
ki, meskukât zarbı, inhisar ve malî taahhüdü mutazammın mukavelât ve imtiyazatm 
tasdik ve feshi, umumî ve hususî af ilânı, cezaların tahfif ve tahvili, tahki
kat ve mücazatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden sadır olup katiyet kesbet-
miş olan idam hükümlerinin infazı gibi vezaifi bizzat kendi ifa eder. 

BEŞÎNCl MADDE — Reisicumhur intihabı akabinde ve meclis huzurunda 
şu suretle yemin eder: 

« Reisicumhur sıfatile Cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyeti milliye esas
larına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün 
kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali 
şiddetle men, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye ve ilâya ve deruhte ettiğim 
vazifenin icabatma hasrünefs etmekten ayrılmıyacağıma namusum üzerine söz 
veririm. » 

ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

10 nisan 1928 

Cumhuriyet Riyasetine tebliği : 9-4-1928 tarih ve 1/51 numaralı tezkere ile 
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edil
diğini mus'ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tez
kerenin tarih ve numarası : 10-4 -1928 ve 4/150 »\ 
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve Cilt Sayfa _ c ~ A ^ r C " 

İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunların 
numarası ; 491 il/ jı/ I/.O 


